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مقدمة
 إن هذا المنهاج موجه إلى التلميذ  الذين يزاولون دراستهم بالقسtام الدبيttة مtن التعليttم الثtانوي  (جttذع مشttترك
 آداب). ويهدف إلى تمكين التلميذ ذوي التوجه الدبي من الحصول على قاعدة علمية أساسية  تسttاعدهم علttى فهttم
 العالم المادي الذي يحيط بهم وتوظيفها لمعالجة مشكلت وقضايا ذات طابع علمttي وتنميttة المواقttف (كttالتفكير و
 الستدلل العلمي) بttأدوات نظريttة (حقtائق علميttة، مفttاهيم، نظريttات، نمttاذج،..) وكفttاءات عمليttة تجريبيttة كافيttة
 ليتمكنوا من استخدامها بوعي وموضوعية، تكون لهم سندا قويا في حياتهم الدراسية والمهنية.  فهو مttوجه إلttى مttواطن
 الغد، هذا المواطن الذي بإمكانه المساهمة مستقبل في القضايا الجتماعية وصياغة قراراتهttا  حيttث تتttدخل المعرفttة

ذات الطابع العلمي.
      يقتصttر تعليttم العلttوم لتلميttذ القسttام الدبيttة علttى تنttاول و دراسttة بعttض المفtاهيم الساسttية الttتي تنسttجم مtع

توجهاتهم ورغباتهم والتي  سيوظفونها في سياقها التاريخي والقتصادي  والثقافي. 
  وغاية هذا  المنهاج هو الحصول على قدر كttاف مttن أساسttيات المعرفttة العلميttة لبنttاء نمttاذج فهttم المحيttط المttادي
 الطبيعي والتكنولوجي، واكتشاف ما تزخر به الطبيعة من موارد طاقوية وتأثير النسان على هذا المحيttط الttذي يعيttش

فيه وخاصة التحولت المادية التي يفرزها نشاط النسان.
 والمطلوب هو تلبية حاجة التلميذ للفهم مع محاولة التبسيط غير المخل، مبتعدين عن المفاهيم المعقدة مبتعدين فttي

نفس الوقت عن الطرح الشكلي. 
  يستند الطرح في الشعب الدبية إلى الهتمام بالقاعدة النظرية لتحديttد المصttطلحات الttتي تttدور حولهttا موضttوعات
 الدراسة أو البحث، وتقديم بعttض المصttطلحات الدقيقttة فttي حttدود النمttاذج المقبولttة،  بttدون الطمttوح إلttى التعمttق
 والحرص المبالغ فيه على الصرامة العلمية، حتى وإن كانت بعttض المواضttيع العلميttة الشttائكة  وخاصttة الحديثttة منهttا

تقتضي فعل حدا أدنى من المكتسبات العلمية المتحكم فيها.
       وضمن هذه المقاربة يستبعد الطرح الرياضي (إل الضروري جدا منه والبسيط)، مع فتح المجال للتعمق والتوسttع
 حسب الحاجة والطلب،  والوقت والوسائل المتاحة. إن هذا الطموح المحدود يقttود إلttى الttتركيز علttى تفضttيل بعttض
 الكفاءات الساسية العرضية التي تعتمد وتنمttي فttي نفttس الttوقت القttدرة علttى البحttث والستقصttاء عttن المعلومttات
 ومعالجة هذه المعلومات والمعطيات للتمكن من الوصول إلى نتtائج ذات قttدر مttن الهميttة والمصttداقية وبلttورة فهtم

  ويتم الحttرص علttى إدمttاج المttادة الدراسttية بنظttرة شttاملة للعلttم ووضttع التطttورموضوعي  علمي وبناء نماذج مبسطة،
العلمي في سياقه التاريخي.

  وهكذا يتم فحص بعض التطورات العلمية التي فيها جدل باعتبارها رافدا تستوعبه المناهج الجديدة في بعد
 تدرس المشكلت المرتبطة بالبيئة في إطار متكامل.مثال :جديد. 

  تبقى المقاربة في عمومها استقرائية تعتمد على الملحظة والتجريttب فttي النشttاطات   
 التعلميttة العمليttة مttع اسttتغلل التوثيttق العلمttي واسttتخدام المسttعى العلمttي فttي معالجttة

المشكلت التي يطرحها السياق التعليمي في تكامل وانسجام مع بقية المواد العلمية.
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 الحاليةالو;عية
 إن حصيلة نتائج تقييم البرامج الحالية تسمح بالقول بأنها قابلة للتحسttين، فهttي بالفعttل تقttدم جttوانب إيجابيttة يتعيttن

إبقاؤها، وجوانب سلبية ل بد من مراجعتها، منها على وجه الخصوص:
 يغلب عليها التلقين، فهي ل تشارك التلميذ بصفة منتظمة.المساعي البيداغوجية:– 
).TICEغياب طرائق التدريس المرتبطة بتقنيات العلم والتصال ( – 
   تنقصttها الثقافttة العلميttة، كمttا أنهttا ل تسttاير حاجttات التلميttذ، وبالتttالي ل تسttاير حاجttاتالمحتو ات :– 

المجتمع.
  غياب الجانب البستمولوجي والمبالغة في استعمال الرياضيات على حسttاب المبttادئ والنمttاذجالتعليمية :– 

والمفاهيم.
 حفttظ الحلttولو    التقttويم التحصttيلي غيttر كامttل، ول يتماشttى مttع الهttداف الرئيسttية للمttادة.التق??و م:– 

النموذجية لبعض التمارين أو المسائل لتقليدها في وضعية مشابهة.
 غياب التوثيق المساعد (الدلة) على تنفيذ البرامج.الوثائق المرافقة:– 

 المرغوب فيهاالو;عية
 بما أن العلوم الفيزيائية علوم تجريبية مرتبطة بجميع مجtالت الحيtاة، فtإنه أكtثر مtن ضtروري أن يسtاهم المنهtاج
 الجديد بشكل فعال ودائم في جعل التلميذ قادرا على الوصول إلtى المعرفtة بكtل اسtتقللية وحريtة تمكنtه مtن تسtيير
 تعقيدات تحولت وتطورات العالم الحالي. يتم ذلtك بtالتركيز علtى نشtاطات التلميtذ مtن خلل مسtاعي بيداغوجيtة
 ملئمة، تغلب عليها طريقة حل المشكلت، ومحتويات محفtزة ومحي�نtة، تسtمح كلهمtا مtن إدمtاج المtادة الدراسtية

بنظرة شاملة للعلوم.
 و بما أن التجريب مسعى أساسtي فtي تtدريس العلtوم، ينبغtي أن تكtون للعمtال المخبريtة وتكنولوجيtات العلم

والتصال مكانة مميزة في هذه المرحلة من التعليم.
 فيدرب التلميذ على هذا المسعى مع قبول المحاولت والخطاء والتقريبات من خلل تمكينهم من طttرح السttئلة

واجتناب تقديم الجوبة المسبقة.
و انطلقا من المكتسبات وبناءا على التغيرات جاء المنهاج الجديد ليبرز المعالم التالية:

متوسط.اليستند على مكتسبات التلميذ في التعليم البتدائي والتعليم – 
 يرعtى التعلtم كمكتسtب يقtترن باسtتعمال وتوظيtف المعtارف المرتبطtة بحيtاة المتعلtم ومحيطtه ويسtتجيب– 

لرغباته وفضوله.
  المقاربة بالكفاءات (أساس بناء كtل مناهtج التعليtم الجديtدة) لرادة تطtوير غايtات معتتجاوبيوفر فرصا – 

 المدرسة، لكي تتكيف مع الواقع المعاصر في مجال الشغل والمواطنة والحياة اليومية، ول يعني هذا إطلقا أنهtا
تستغني عن المعارف، بل تعطيها دفعا جديدا وتعمل على تجنيدها في وضعيات متنوعة ومختلفة.

 يوفر فرص الستكشاف مع استغلل مواهب وقدرات  المتعلم من أجل التعامtل مtع مشtكلت حيtاته اليوميtة– 
  البحtث، التقصtي، المعالجtة، التفسtير،أمن خلل مواضيع في الفيزياء أو الكيمياء تتوافق مع سنه باعتمtاد مبtد

مقابلة الراء، استخدام النماذج، التدرب على المسعى التجريبي... والتمتع بمباهج  الدنيا.
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 يتضمن المنهاج تدرج واستمرارية تعليم مختلف المفاهيم خلل كل مراحل التعليم (من البتدائي فالمتوسط– 

ttيحتى الثانوي)، بحيث تترابط أجزاء مناهج مختلف السنوات عموديا حول مواضيع محورية يتعمق المتعلم ف 
.دراستها

 في المادة (مع مناهج المواد الخرى) إلى جعل الولوية لنشاط التلميذ كttيالثانوي تهدف كل مناهج التعليم – 
 ينمي معارفه بنفسه. ويتمثل دور الستاذ في تفعيل دور المتعلtم ومسtاعدته علtى تنميtة قtدراته بنفسtه عttبر كtل

أداءاته.السبل التي ترقي من  

ملمح المتخرج من التعليم الثانوي.1
 يتمكن التلميذ عند نهاية التعليم الثانوي العام من الختيار الذاتي لحدى شعب التعليم العالي أو من تكوين مهنttي
 قصير المدى بهدف الندماج في عالم الشغل، منطلقا من ثقافة علمية قاعدية تؤهله للتوجه إلى مجال قريب من شttعبة

التعليم الثانوي.  
تمكين المتعلم من  ثقافة علمية ضرورية للحياة في العالم المعاصر، وكذا توسيعها باستغلل التوثيق المناسب.  

تمكين المتعلم من المنهج التجريبي من خلل المسعى العلمي الذي يؤهله إلى :
مواجهة المشكلت (طرحها وحلها) في الحياة اليومية والتعامل معها في حدود احترام البيئة والمجتمع.. 1
 القيام بتحليل علمي لمعضلت الحياة (والتعامل معهttا) مttبرزا لسttلبياتها وايجابياتهttا مttع توقttع  المعطيttات. 2

    وتفسير نتائجها.  
 في العلم اللي.ومهاراتتمكين المتعلم من معارف 

 التحكم في اللغة العربية واستعمالها في إنتاج النصوص والستدلل المنطقي بتوظيف الفكار التي تمكن من
الحكم والتفكير النقدي.

القدرة على معرفة موقعه في المكان والزمان ضمن المجتمع.
استخدام المورد العلمي في النتاج الدبي الذي يرعى (بصورة مباشرة أو ضمنية ) البيئة والطاقة،...الهواء.

المبادI الساسية المنHمة للمنهاج.2
تقد م مادة العلو� الفيز ائية.2.1

 تبحث علttى إنشttاء نمttاذجو هي الفيزياء هي إحدى المواد العلمية التي تهتم بوصف وتفسير الظواهر الطبيعية – 
 لوضع تصور للعالم المادي. إنها تدرس تركيب وسلوك المادة وتأثيراتها المتبادلttة مttن المسttتوى  المتنttاهي فttي
 الصغر إلى المستوى المتناهي في الكبر. فهي تهتم بطبيعttة الظttواهر الفيزيائيttة مttن خلل المقttادير الttتي يمكttن

قياسها.
بالضافة إلى النماذج تعتمد الفيزياء في تفسيرها على المفاهيم، القوانين، المبادئ والنظريات.  – 
 إن النماذج القادرة على وصف الظواهر الطبيعية وتوقع تطوراتها ناتجة عن وصف مبس�ط للجمttل والتttأثيرات– 

المتبادلة فيما بينها، و بسبب ذلك، فإن مجالت صلحية النماذج محدودة.
 غالبا ما تكون القوانين الناتجة عن التجارب تقريبية، تظهر على شttكل علقttات رياضttية تربttط بيttن العوامttل– 

 الtتي تصtف (تمي�tز) الجملtة. إن القtوانين الصttحيحة تسttتوجب مفttاهيم صttعبة والن�ttص عليهtا يتطلttب أحيانtا
استعمال رياضيات جد متقدمة ومعقدة.
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 ويرتبط بهذه الدراسttة إنجtاز تجtارب كttثيرة ومتنوعttة، خاصttة فttي العمtل المخttبري لttدعم وإكمttال المفtاهيم– 

 والمعtارف الساسية المكتسبة من التعليم المتوسط، كما تساهم في إدخtال مفاهيم ومعارف جديدة في التعليم
وتجنب استعمال الرياضيات في هذه الشعبة.المفاهيمي الجانب   عامة، مع التركيز علىالثانوي

 إن الكيمياء حاضرة في كل مكان، وترتبط بمختلttف مجttالت حيttاة النسttان، العلميttة، البيئيttة، الجتماعيttة– 
والقتصادية ولهذا يتطرق البرنامج إلى مشاكل البيئة (الهواء، الماء، التلوث...).

العلو� الفيز ائية والتجر ب.2.2
 إن العلوم الفيزيائية، علوم تجريبية تنتهج المسعى العلمي الذي يعتمد على الملحظttة والسttتدلل والتجربttة و.....

  تتمفصttلإلى غاية نشر النتائج. فالنشاطات التجريبية في تدريس هذه العلوم أساسية، تحتttاج إلttى عنايttة خاصttة و هttي
    حول قطبين متمايزين.تعليميا
 تجارب تؤدى أمام جميع تلميذ القسم الواحد.التجربة التو;يحية: . أ

 حصة التلميذ يجرب فيها بمفرده أو في إطار مجموعة مصغرة داخل فttوجالتجربة في العمال المخبر ة:. ب
من القسم.

 ويمكttن أن تنجttز بالنمttاط المختلفttة التيttة (فttي هttذه الشttعبة) حسttب الطريقttة البيداغوجيttة المنتهجttة وخصوصttية
المواضيع:

إصدار فرضيات انطلقا من ملحظات، استغلل النتائج جماعيا.ع � (درس): – 
 استكشاف ظاهرة جديدة والتمهيد لدرس.ع � ( استكشاف):– 
الممارسة العملية واستغلل النتائج التجريبية.ع � (القياس والتطبيق): – 

يتوجب على التلميذ بعدئذ:
ن يفهم جيدا التساؤلت (أو المواضيع) المطروحة عليه للجابة عليها قبل مباشرة العمل. أ. 1
أن يجرب،  يبحث،  يستنتج ويحرر النتائج المتحصل عليها.. 2
 أن يعمل بدقة وعناية ويحسن تنظيم أعماله الكتابية بحيث تكون ضالته المنشودة هي العمل في إطار المانttة. 3

العلمية.
 العل� والتصالوتكنولوجياالعلو� الفيز ائية .2.3

 تغير عالم اليوم وأصبح  يزخر بانفجار معرفي ومعلومttاتي مرافttق لثttورة علميttة وتكنولوجيttة، وأدى هttذا التغيttر إلttى
 ارتباط العالم المعاصر بالتدفق السريع فttي المعلومttات وإمكانيtات تخزينهtا وكفtاءات معالجتهtا واسttتغللها المتعلtق

  كإحtدى الttدعائمهtاالعلم اللي  من إفرازات التقدم العلمtي والتقنttي المعاصttر، ينظttر إليفوسيلة بالنسان المعاصر. 
تبوأ مكانة رائدة في العملية التعليمية والتعلمية.ت االتي تتحكم في هذا التقدم ؛ مما جعله

 إن تعلم الفيزياء و الكيمياء يسمح باكتساب كفاءات استخدام تقنيات العلم والتصال، منها ما له علقة بالمttادة
 الدراسية وأخرى ذات فائدة عامة، مثل البحث التوثيقي عن طريttق شttبكة النttترنت، ربttط القسttام الttتي تشttتغل علttى
 نفس البحث بواسطة البريد اللكتروني، أو مقارنة نتtائج قياسtات تمtت فtي أقسtام متباعtدة. إن إضtفاء الطtابع اللtي
 للحصول علttى المعطيtات التجريبيttة ومعالجتهtا يمكtن أن يفتtح المجtال للنقttاش حttول المظهtر الحصtائي للقيttاس

والنتقال بين النظرية والتجربة.
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 ستخدام العقلني في المكان المناسب والوقت المناسب – داخل القسم وخارجه- إلى التttدرب علttىاليؤدي كما 

 المناهttج المثل لهذه التقنيttة مttن أجttل الوصttول إلttى إتقttان المهttارات والحقttائق العلميttة،....المقttررة فttي عمالالست
الدراسية في وقت أقل وباتجاهات بناءة.  

 تطttبيقه عيttن استخدام العلم اللي في مجال التعليم يتو انطلقا من المرجعيات العلمية والمؤسساتية التي تفرض
بوجود برامج متخصصة تدير عملية التعليم باعتبار العلم اللي وسيلة تعليمية.

: يهدف إلىإدماج العلم اللي كوسيلة تعليمية ل كمادة تعليميةإن 
اكتساب مهارات جديدة في مجال تقنية المعلومات.– 
 تنمية مهارات القراءة والكتابة،... والرسم كممارسات عملية من أجtل البحttث والستكشtاف والتفكيtر وحtل– 

المشكلت لدى المتعلم. 
 دعم البرنامtج الدراسttي بمصttادر للتعلtم ذات الرتبtttاط بتقنيttة العلم اللtي مtن أجtل الفاعليttة عtن طريtق– 

 المحاكاة.
 تنميttة مهttارات المتعلttم  لكttي تجعلttه قttادرا علttى التكيttف والسttتفادة مttن التطttورات المتسttارعة فttي نظttم– 

. كمصادر توثيقالمعلومات 
تقديم اختيارات تعليمية متنوعة ل توفرها أماكن الدراسة العادية عن طريق التعلم الذاتي. – 
تلبية احتياجات الفروق الفردية (البيداغوجية الفارقية كبعد منهجي وعملي في ممارسات مبدأ التفريد). – 
الكشف عن الميول الحقيقة والستعدادات الكامنة للمتعلمين.– 
  . )، القراص... (النترنتتنويع مجالت الحصول على المعلومات من مصادر توثيقية مختلفة– 

 العلميةوالنصوصالعلو� الفيز ائية .2.4
 رهttان مطttروح علttى منظوماتنttا التربويttة. تكسب  الثقافة العلمية المتعلم  فهما لمحيطه المادي والجتماعي، وهذا

 يستدعي ذلك استراتيجية تعليمية في تدريس العلوم  بتفتحها على المحيط المعيشي للمتعلttم وعلttى البعttاد النسttانية
للعلوم.

 إن دراسة ظروف وآليات  تطور المعرفة على المستويين، التttاريخي والفttردي، تسttمح بإنttارة وفهttم سttيرورة التعلttم.
  يtبرز الحtواجز الهامttة الtتي،نقديttة تجtاه المعtارف العلميttة ومنهtا المدرسtيةالتحليليtة وال تهنظر بتاريخ العلومفإدماج 

 التي تواجه المتعلم.العوائقصاحبت تكوين المعرفة العلمية قصد تحديد 
  إن دواعي اللجوء إلى الستكشاف من خلل تاريخ العلوم، غايته تحسين الممارسات التعليمية، والتوظيف الفعلي
 لعناصر تاريخية تبدو مرتبطة بالمستجدات التي طرأت عالميtا علtى مرجعيttة تtدريس العلtوم، ومنهtا ضttرورة اكتسtاب

المتعلم ثقافة علمية متكاملة، بكل ما يعنيه ذلك من تصور للعالم ومواقف بالنسبة للواقع.
 في هذا التجاه، ل ينتظر من تاريخ العلttوم أن يكسttب المتعلtم معرفttة  حدث�ي�ttة  بقttدر مtا يرجttى منttه مسtاهمته فttي

تكوين قدرات تحليلية ونقدية تجنب صاحبها المواقف الجازمة المنافية للفكر العلمي.   
 إن كل نظريات التعلم تتفق على أن  المتعلم ليس" إناء متلقيا " للمعارف، وحسب وجهttة النظttرة البنائيttة للمعرفttة،
 فإن  إسهام المسعى التاريخي في سيرورة التعلم ل يمكن أن يكتسي أشكال التلقttي المألوفttة بttل يسttتوجب تغييttرا فttي
 هيكلة موضوع التدريس المعين وطبيعة النشttاطات التعليميttة المواليttة لttه، بحيttث يكttون للمتعلttم تفاعttل حقيقttي مttع

الحادثة التاريخية.
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 الهدف من ذلك أيضا هو تطور الفكر النقدي والبحث والتكttوين وبttالخص التكttوين الttذاتي كسttند أساسttي لكttل

تكوين متزامن مع التطورات المستجدة التي أصبحت ل تلحقها تطورات المناهج.
 كل هذا جعل من النصوص العلمية الوسtيلة الملئمttة لكيفيttة إدمttاج تttدريس تاريtخ العلttوم بنشtاطات تتجttه نحtو
 تحليل مقاطع معبرة من وثائق علمية ذات قيمة تاريخية (مخطوطات، مذكرات أو مقالت أصلية للعلماء، إلttخ) يقttوم
 بها المتعلمون بتوجيه من الستاذ وبالستعانة بالتوثيق، بهدف جعل المسttعى الttتربوي بنttائي غيttر"سttردي " كمttا كttان

مألوفا.
 التعليمية المنهجيةالس\.2.5

الكفاءة. 2.5.1
 لقد انتهجت المنظومttة التربويtة الجزائريttة مقاربtة جديttدة تصttبو إلtى تحسttين أداء المدرسtة الجزائريtة والرفtع مttن

مردوديتها وذلك لمواكبة العصر.
 إن هدف العملية التعليمية - التعلمية ل يكمن فقط في تمكين المتعلم من معارف علميttة بtل تصttبو هttذه العمليttة
 إلى توظيف المعttارف باعتمttاد أسttس تعليميttة منهجيttة تtؤدي إلttى ربطهttا بوضttعيات تسttمح بالتtأثير داخttل المدرسttة

وخارجها فتجند هكذا المكتسبات المتعلقة بالمعارف الجاهزة والقابلة للتوظيف في الوقت المناسب.
 ،  فttإنه مttن الضttروري التعttرض بإيجttاز إلttى المعttاني المختلفttةالمقاربة بالكفاءاتونظرا لكون المنهاج بني على 

للكفاءة.
 إن الكفاءة مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال المهارات والمعttارف فttي وضttعيات جديttدة ضttمن حقttل مهنttي
 معين وبالتالي تشمل التنظيم والتخطيط للعمل والتجديد والقدرة على التكيف مع نشاطات جديدة. إن هttذا التعريttف
 للكفاءة ل يخص المجال المهني فحسب بل يتعداه إذ أنه يبين الفرق بين الكفاءة والمهارة والنوعية المهنية ويظهر أن

للكفاءة مفهوم أوسع يمكن تلخيصه فيما يلي: 
 مات متعددة يttدمجها الفttرد تعل� مجموعة معارف ومهارات وسلوكات ناتجة عن الكفاءة :

  تسttمح بممارسttة دور مttا أووتتوجه نحو وضعيات مهنية مرئيttة، أو ميttادين محttددة المهttام
وظيفة أو نشاط بشكل فعال.

إن غالبية التعاريف تتفق على أن العناصر الساسية التي تحدد الكفاءة هي:
ينبغي على الكفاءة أن تدمج عدة مهارات.. 1
تترجم الكفاءة بتحقيق نشاط قابل للقياس.. 2
 يمكن أن تطبق الكفاءة في سياقات مختلفة، سواء كان السياق شخصيا أو اجتماعيا أو مهنيا.   . 3

إطارا مرجعيا للتدر \.  إل تشكل مجموعة الكفاءات المنصوص عليها في المنهاجل وباعتماد التعريف التي،  
هي المعرفة المجسدة المرتكزة على استعمال وتوظيف فعال لكل الموارد     الكفاءة : 

طرائق التدر \ في العلو� الفيز ائية. 2.5.2
 ،  الطريقttة السttتنتاجية، الطريقttة السttتقرائية،طريقة الحوار والمناقشةطرائق التدريس عديدة و متنوعة نذكر منها: 

 ، طريقة النمذجة … ومهمttا كttانت الطريقttة طريقة الوضعية الشكالية، طريقة العمل بالمشاريعطريقة النشأة التاريخية،
التربوية المنتهجة، ينبغي أن تكون بنائية و في هذا التجاه، أنجع ما يجب تغليبه هي بيداغوجية الوضعية الشكالية.
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الوضعية الشكالية :. أ

  وهي طريقة يحدث فيها التعل�م كنتيجة لمعالجة التلميذ للمعttارف وتركيبهttا وتحويلهttا حttتى يصttل بنفسttه إلttى
.معارف جديدة

  إن اختيار الوضعية الشكالية يؤدي إلى وعي التلميذ بنقائص معارفه، وإلى ضttرورة تعttديلها ويقينttه بعttدم فعاليتهttا
والشعور بالحاجة إلى بناء معارف جديدة، وإجراءات جديدة أكثر فعالية.

 قبل أي عمل تجريبي، يصوغ التلميذ فرضياتهم، التي تدفعهم إلى الكشف (نزع اللثام) عن تصوراتهم.
بعدئذ، نهج بروتوكول تجريبي يحققونه من أجل التحقق من فرضياتهم المصاغة. يعتمد التلميذ،

 المشكل هو منطلق بدء النشاط الفكري بحيث ل يتحدد دور التلميذ في الجابة على سؤال ما فقط، بل يتعداه إلى
صياغة أسئلة ذات دللة، و إلى وضع فرضيات (مقابلة لفرضيات الخرين) يجب تجريبها في حل الشكاليات.

    يتوخى هذا النهج الدراسي النتقال من منطق العرض (تقttديم الttدروس) إلttى منطttق الطلttب (طttرح إشtكاليات،
 تساؤلت). والهدف هو جعل التلميذ يدرك حقيقة معنttى مفهtوم مtا، ويلمسttه مtن خلل فttوائده (القطيعttة التامtة مtع

منطق عرض المعرفة).
     يستعمل التلميذ أثناء حل إشكالية ما إجراءات متنوعة، على أن تكون غير كافية، تتجلى له عندئذ ويدرك أهمية
 هذه المعرفة التي تصبح هي الداة النجع للحل، وهذا ما يعطي معنى لستخدامها، وهكذا يصبح القسم مخبرا لنفttس
 نهج العالم الباحث الذي: يجtرب – يخطtئ – يعيtد التجريtب- يكتشtف – يبtادر- يتبttادل التجtارب والخtبرات مtع
 الخرين- يصوغ الفرضيات – يعود إلى صtياغتها فtي كttل لحظttة بحريttة تامttة... عtن طريttق الحtوار والسttتدلل فttي

النقاش مع زملئه، وكذلك مع أستاذه.
    إن النشاط الذي يقوم به التلميذ يسمح له بالنتقال من وضع المسttتهلك للمعرفttة إلttى وضttع المنتttج لهttا  وبttذلك

نبتعد عن البيداغوجية اللقائية.
لماذا الوضعية-الشكالية؟. ب

  إن طريقة التعليم الغالبة حاليا تعتمد على حشو المعرفة مكتفية بتحليل تجارب تبرز المفاهيم والقوانين فهدفها هو
فيبقى المتعلم متفرجا أمام استدلل مبني بدونه.بناء النموذج.  وليس تعليم النموذج

 وانطلقا من هذه المعاينة، حاول التعليميون أن يجدوا منهجية تسمح للمتعلttم بttأن يتعttدى مسttتوى المتفttرج حttتى
يبني معارفه بنفسه. فيتحول الستدلل من الستقرائي إلى الستنباطي الفرضي ويعتمد هذا المنهج على ثلثة معايير:

إلزامية الخذ بالحسبان التصورات القبلية للمتعلمين.. 1
مراجعة دور التجربة.. 2
التمييز الجيد بين النموذج والواقع.. 3

 يتفق أغلب علماء التربية على أن الهدف ل يكمن في توصيل المعلومات التي نريد أن نعلمها ولكن يجب أن نجttد
 وضعية تكون فيها هذه المعلومات هttي الوحيttدة الttتي تقبttل - أمttام معلومttات أخttرى تقابلهttا-ليجttاد نتيجttة يتجنttد

المتعلم من أجلها.
فيحضر الستاذ إشكالية لهدف محدد يحفز المتعلم بعوائق للوصول إليه حيث يكون العائق:

ملموسا، عينيا، معالمه شائكة.☑ 
يتطلب جهدا ويدفع إلى الشك (يحتوي على ألغاز وتبدوا به المسالك وعرة)☑ 
يثير فضول المتعلم ويدفعه إلى البحث الدؤوب عن حلوله.☑ 
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يعطي دللة لعدة حالت وعدة فرضيات (قابلة لكل الفحوصات التجريبية)☑ 
ل يملك المتعلم في البداية آليات المفاهيم لحلها.☑ 
وينغمس في مقاربة الحلول ويتوجه إلى الحلول الشكالية.☑ 

ال��و��. ت
 يعتبر التقويم عملية مدمجة في سيرورة التعلم/التعليم  ومرافقا لها،  يتوجب على الستاذ التخطيط المسttبق لتقttويم

خطوات التعلم بطريقة متزامنة مع التخطيط لعملية التعلم.
 وتتجلى مكانة التعل�مات في توجهاتها المرتقبة بوظيفة السيرورة والنتائج، ويتوجب عندئذ أن يكttون للتقttويم نفttس

الوظائف وهي تقويم السيرورة والنتائج.
بنظام مستمر.تتخلل مسارات التعلم فترات للتقويم التكويني الذي يمكن أن يأخذ أشكال متعددة 

 التقويمفtt مسttبقا ومحttددة لمسttتويات التمكttن مttن الكفttاءات.مضبوطةويعتمد التقويم وسائل موضوعية، معاييرها 
  توظيف المعارف المكتسttبة فttي و هو يقيس مدىالتقو م التكو نييعتمد أساسا على المبني على المقاربة الجديدة 

 المنصوص عليها في المنهاج كحد اتتحقيق الكفاءبحل بعض الشكاليات التي لها علقة بمجالت التعلم الخاصة 
أدنى للتعلم. 

  التحقق من مدى بلوغ الملمح المسttطر لتعليttم العلttوم الفيزيائيttة والتأكttد مttن إلىيهدفف التقو م التحصيليأما 
 الكفاءات المكتسبة لدى التلميذ.

الحجم الساعي.3
12السن???ة

1+11+1الحجم الساعي السبوعي
5656الحجم الساعي السنوي

مقاربة تناول المجالت المفاهيمية في الشعب الدبية.4
 توجه  اهتمام المنهاج  إلttى مجtالت مفاهيميttة منتقttاة بحيttث تتنtاول" موضtوعا"  معينttا مtن موضttوعات  العلtوم
 الفيزيائية المتصلة باهتمامات التلميذ  وبموضttوعات العلtم المعاصttرة الttتي سttوف تشtكل مttدخل مttن بيtن المttداخل
 لكتساب المفاهيم الساسية في الفيزيtاء والكيميtاء، كمفهttوم الضttوء والرؤيtة وتحttولت المttادة والطاقttة ومtا يتعلtق
 بتطبيقات العلtم والتكنولوجيttا وترسtيخ قيtم المواطنttة والتربيttة الصttحية والمحافظtة علtى المحيtط الtذي يعيtش فيtه

النسان.
وبوبت الموضوعات  إلى ثلث مجالت:

النساb والبيaة.4.1
موا;يع التعلمات في هذا المجال في السنة الولى من التعليم الثانوي هي الماء والهواء:

 نتعرض إلى مظاهر تحولت الجسم المادي من خلل المكونات الساسية للماء والهواء كما تحttدث فttي الطبيعttة.
 إن موضوع الماء بالغ الهمية: منابعه الطبيعية، خصائصه الفيزيائية والكيميائية، محاليله المائية، حتى سttيرورة تحttوله

من الماء الطبيعي إلى الماء الشروب، وإثارة السؤال حول كيفية المحافظة على هذا المورد الحيوي.
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من حيث نسب مكوناته وبعض ملوثاته.نتعرض إلى الهواء باعتباره خليط، يتشكل من عدة غازات،  

النساb والتصال.4.2
 موا;يع التعلم??ات ف??ي ه??ذا المج?ال ف??ي الس??نة الول??ى م??ن التعلي??م الث??انوي ه??ي الض??وء والتص??ال بالع?الم

الخارجي:
 ويتناول هذا المجال بعض المفاهيم في الضوء الهندسي والتموجي، حيث أن الضوء من أهم الشارات التي تتلقاها

حواس النسان، ويتعرض إلى الضوء كحزم من الشعة الضوئية تنتشر في الوساط الشفافة.
باعتباره رسالة تحمل معلومة دالة.كما يدرس الضوء 

  تتمحور بعض البحوث حول دور الضوء والمواج في التصال والبحث العلمي والعلج الطttبي وغيرهttا...وأهميttة
 توسtع الدراسtة إلtى مجttالتالقمار الصطناعية في العلم... وما تسttببه القنttوات الفضtائية مtن تلtوث إعلمttي. وت

البحث  التوثيقي (التكنولوجية منها والتاريخية) لتطور بعض مفاهيم الضوء.
النساb والطاقة.4.3

موا;يع التعلمات في هذا المجال في السنة الولى من التعليم الثانوي هي الطاقة وتحولتها:
 يواصttل دراسttة هttذا المفهttوم وربطttه بttالواقع المعيشttي للتلميttذ ليطلttع أكttثر علttى الشttكال الخttرى للطاقttة والttى
 التحويلت التي تصيبها من جراء النقل والستخدام وكيف يتصرف النسان للحصول علtى أفضtل اسtتعمال ومttردود
 أعلى من أجل شروط معيشية أكثر راحة له ولغيره وأقل ضرر له ولمحيطه. وعليه قدمت المصطلحات الخاصttة بالطاقttة
 مع المصطلحات المتداولة لحداث تغير في  تصورات التلميذ وإلى فهم أكثر للرهانات التي تدور حول التحكttم فttي
 الطاقة على المستوى العالمي. ويبقى المجال مفتوحttا لقttتراح بحtوث ودراسtة نصttوص علميttة وإخباريttة للمزيttد مttن
 الطلع والتوسع على مستوى التطور الttذي وصttل إليttه النسtان ليتحكtم أكttثر فttي تكنولوجيttات تحويttل الطاقttة مttن
 منابعها إلى الستهلك، بدون أن نهمل الخفاقات التي أضرت بالمحيط ومشكلت التلوث (الرض والهواء الجوي)

نتيجة الستخدام السلبي للطاقة.

 1 الوحدات التعليمية لمنهاج العلو� الفيز ائية – السنةكفاءات.5
ثانوي/ آداب

الكفاءاتالمجال التعليمي

النسان والتصال
يستخدم مفهوم النتشار المستقيم للضوء لرسم الحزم  الضوئية.. 1
 يقرأ نصا علميا تاريخيا ويستخرج المصطلحات المناسبة وتحttديثها مttع المفttاهيم. 2

المعروفة.

النسان والبيئة
يتعرف على مختلف التحولت للماء في الدورة الطبيعية. . 1
يكشف على المكونات الشاردية للماء الطبيعي. . 2
يتعرف على شوارد الكالسيوم والمغنزيوم المسببة لعسر الماء.. 3
 يقارن بين مياه معدنية.. 4
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 بعض المحاليل. pHيميز بين المحلول الحمضي، القاعدي،الملحي ومقدرا  . 5
 يكتشف من خلل الوثائق العناصر المسببة  للتلttوث فttي وجttود المttاء ويقttدم رأيtا. 6

بخصوص الوقاية والقتصاد ورؤية مستقبلية لندرة الماء.
يتعرف على بعض تقنيات معالجة مياه الشرب. . 7

النسان والطاقة

 يتعرف على منابع ومصادر الطاقة المستخدمة في الحيttاة اليوميttة مttن خلل وثttائق. 1
علمية وإعلمية.

 يتعرف على أشكال الطاقة وأمثلة عن تحولهttا  مttن شttكل لخttر مسttتخدما مفهttوم. 2
انحفاظ الطاقة والمردود الطاقوي.

 يستخدم مصطلحات الطاقة والتحويل الطاقوي ويتعرف على رتبة بعttض المقttادير. 3
المتعلقة وحدات الطاقة والستطاعة.



 للسنة الولى من التعليم الثانوي (جذع مشترك شعبة الداب)الهدف الندماجي.6
 رهانات المجتمع والعيش بأمان في بيئته (الماء، الهواء،..استعماليصبح التلميذ في نهاية السنة قادرا على حل وضعية إشكالية تمكنه من التأقلم مع 

 لى حياة النسان يرؤيا شاملة لتطور تاريخ العلوموتأثيرها عالصورة والصوت،...ترشيد استهلك الطاقة) في إطار مفاهيم عامة للثقافة العلمية الحديثة 
وجدلية الترابط المزدوج ما بين ميزات الكتشافات العلمية من جهة ومختلف آثارها السلبية.

 يتعرف على أهم أشكال الطاقة ومختلف
 تحولتها باعتبارها تتحكم في حضارة

 هذا العصر وفي نمو المجتمعات
ومختلف تأثيراتها على المحيط.

 يربط ما بين رؤية الجسام والنتشار
 المستقيم للضوء حتى يتمكن من تقدير

 البعاد الكونية من خلل ما يحمله الضوء
من معلومات إلى النسان. 

 يعرف الهمية الجيوستراتيجية للماء
 والهواء وآثارهما على النسان وبيئته

(الجو، الماء...)

مصادر الطاقة – 
أشكال الطاقة– 
 تحويلت الطاقة، السلسلة– 

الطاقوية 
نقل الطاقة والمردود – 

-  مصادر الضوء، رؤية الجسام
  .-  النتشار المستقيم للضوء

- تشكل الخيال 
-  المواج الكهرومغناطيسية

- البعاد الكونية من خلل رسائل الضوء.

- وجود وتنوع الماء في الطبيعة 
- الخليط المائي.

وجود وتنوع الهواء.
- الهواء  خليط لمجموعة من الغازات. 

لكي  تمكن المتعلم من حل إشكالية  تطلب
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 برنامج مادة العلو� الفيز ائية السنة الولى ثانوي جذع مشترك علو� وآداب
إنسانية

توز ع محتوى مادة العلو� الفيز ائية.1
الحجم الساعيالوحداتتعلمات السنة الولىالمجال

النسان والبيئة
 سا)26 (

 سا أفواج6 سا قسم كامل + 9الماء في الطبيعةالماء والهواء
 سا أفواج6 سا قسم كامل + 5الهواء حولنا

النسان والتصال.
سا)15(

 سا أفواج2 سا قسم كامل + 3الضوء للرؤيةالضوء والتصال
 سا أفواج4 سا قسم كامل + 1الضوء للتصال

 سا أفواج2 سا قسم كامل + 3الضوء وأبعاد الكون
النسان والطاقة

سا)16(
 سا أفواج2 سا قسم كامل + 5ما هي الطاقة؟الطاقة وتحولتها

 سا أفواج6 سا قسم كامل + 3السلسل الطاقوية

مجال النساb والبيaة: الماء والهواء.1.1
 سا أفواج)6 سا قسم كامل + 9سا) = (15 : الماء في الطبيعة.   (01الوحدة رقم . 1.1.1

مؤشرات الكفاءة أمثلة للنشاطات المحتوى – المفاهيم 
 وجود وتنوع الماء− 

في الطبيعة 
الخليط المائي.− 
 مكوناته− 

 (الجزيئات،
الشوارد) 

المحلول المائي.− 

دورة الماء في الطبيعة ومصادر المياه.. 1
 من الماء العكر إلى الماء الصافي إلى الماء. 2

الشروب.
 من الماء الصافي إلى الماء النقي:▪ 

التقطير.
  الكشف عن وجود الماء في بعض المواد. 3

بواسطة كبريتات النحاس البلوري. 
مقارنة مياه مختلفة بحاسة الذوق.. 4
 الكشف عن وجود بعض الشوارد في المياه. 5

 الطبيعية بالتحليل الكيفي، مثل مكونات الماء
المعدني (الشوارد المعدنية...)

 يصنف المياه في الطبيعة إلى. 1
محاليل وخلئط مائية.

 يتعرف على بعض خواص. 2
الماء في الطبيعة

  منهجية ومهارةيكتسب . 3
التقصي عن المعلومة.
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مؤشرات الكفاءة أمثلة للنشاطات المحتوى – المفاهيم 

 PHمفهوم − 
المحاليل.

  بعض المحاليل: مشروباتPHقياس . 1
مختلفة (خاصة الغازية، الحليب، العصير...) 

مشكلة ندرة المياه ورهانات المستقبل**:. 2
معالجة مياه الشرب.▪ 
محطة تحلية مياه البحر. ▪ 
 مشكلة تلوث الماء (الماء الملوث،▪ 

المراض المتنقلة عن طريق المياه،...)

 ميز بين المحاليل عن طريقي. 1
PHال  .

  يعي ويعبر عن الهمية. 2
راتيجية للماء.الجيوست

**هذه الفقرة عبارة عن بحوث  ؤطرها الستاذ.
 توجيهات

 عرض شريط مصور أو مخطط أو قراءة وثيقة حول مصادر ودورة الماء في الطبيعة.– 
  زيارة محطttة معالجttة الميttاه لتحضttير ميtاه الشtرب مttن الميtاه الطبيعيttة أو مشttاهدة شtريط مصttور أو وثtائق– 

توضيحية عنها
ل نتعرض إلى أي تفاعل كيميائي أثناء الكشف على وجود الشوارد.  – 
وبالمقابل يمكن كتابة بعض الصيغ الكيميائية البسيطة.– 
، نكتفي باعتبارها قرينة للدللة على حمضية أو أساسية محلول.PHل نتعرض لعلقة – 
المقصود بخواص الماء في الطبيعة: الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية والذوق واللون والرائحة.– 
 سا أفواج)6 سا قسم كامل + 5 سا) = (11 : الهواء حولنا  (02الوحدة رقم . 1.1.2

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتالمحتوى – المفاهيم
 وجود وتنوع− 

الهواء.
 الهواء  خليط− 

 لمجموعة من
الغازات. 

 تحليل وثائق تظهر وجود الهواء في أماكن. 1
مختلفة ليكتشف:

أن الهواء ضروري للنسان والحياء الخرى▪ 
نوعية الهواء تتعلق بالمكان.▪ 

 دراسة وثيقة تاريخية (نص لفوازييه) أو/و. 2
احتراق  شمعة، تظهر أن الهواء خليط.   

 يعي أهمية الهواء من. 1
 حولنا (في الماء والجو

والتربة) 
 يتعرف على مكونات. 2

الهواء.

 الهواء غاز قابل− 
 للنضغاط وله

وزن.
الضغط الجوي.− 

إنجاز تجربة تظهر:. 1
 أن الهواء مرن وقابل للنضغاط باستعمال▪ 

محقنة.  
 أن للهواء وزن (طرح إشكالية إيجاد كتلة▪ 

لتر واحد من الهواء). 
بحث حول تلوث الهواء**.. 2
 أهمية التشجير في توازن مكونات الهواء. 3

الجوي للمنطقة وتأثيره في مناخها**.

 يتعرف على بعض. 1
 خواص الهواء: المرونة

النضغاط والوزن.
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توجيهات

 نكتفي بالدراسات النصف كمية التي تتعرض لنسب مكونات الهواء وبعض صيغ مكوناته وملوثاته، دون التعttرض إلttى
المعادلت الكيميائية...

 يفضل إبراز تصورات التلميذ حول الهواء أول، ثم التكلم عن الحالة الثالثة للمادة قبل طرح اشكالية احتراق الشttمعة
 لتر من الهواء.1أو كتلة 

الضوء والتصالمجال النساb والتصال: .1.2
 سا أفواج)2 سا قسم كامل + 3 سا) = (5 : الضوء للرؤ ة (01الوحدة رقم . 1.2.1

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتالمحتوى – المفاهيم
 مصادر الضوء ورؤية− 

الجسام:
النتشار المستقيم للضوء  − 
الشعاع الضوئي.− 

 مصادر الضوء ورؤية الجسام.. 1
 بعض مستقبلت الضوء.. 2
النتشار المستقيم للضوء. 3
نموذج الشعاع الضوئي.. 4

 يربط بين رؤية الجسام. 1
والنتشار المستقيم للضوء.

تشكل الخيال− 
الغرفة المظلمة.− 

 الغرفة المظلمة : تأثير قطر الفتحة،. 1
وضوح الخيال، دور العدسة. 

 البحث عن تاريخ نشأة وتطور الصورة. 2
الفوتوغرافية**

 يعرف كيف يتشكل. 1
الخيال ودور العدسات.

توجيهات
نكتفي بالرسوم الهندسية في حالة الغرفة المظلمة.– 
ل نتطرق إلى علقات العدسات.– 
 سا أفواج)4 سا قسم كامل + 1 سا) = (5 : الضوء للتصال. (02الوحدة رقم . 1.2.2

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطات. 2المحتوى – المفاهيم
 الشعاع الضوئي والضوء− 

التموجي.
 الشعاع الوحيد اللون− 

وطول الموجة.
 مجالت المواج− 

الكهرومغناطيسية.
 

 نظرة تاريخية لتطور مفهوم الضوء:. 1
حول الضوء  الهندسي والضوء التموجي.

 المواج الكهرومغناطيسية: المجال. 2
المرئي والمجال اللمرئي.

  بحوث حول تطبيقات المواج. 3
 الكهرومغناطيسية. أمثلة: الشعة السينية،

التصالت اللسلكية**...

 يتعرف على مجالت. 1
 استعمال المواج

الكهرومغناطيسية.
 يكتسب مهارة البحث. 2

والتقصي والمناقشة.

** بحوث  ؤطرها الستاذ.
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 توجيهات

 تتمحtور هtذه البحtوث حtول دور الضtوء والمtواج فtي التصtال والبحtث العلمtي والعلج الطtبي وغيرهtا...وأهميtة
القمار الصطناعية في العلم... وما تسببه القنوات الفضائية من تلوث إعلمي.

 سا أفواج)2 سا قسم كامل + 3 سا) = (5 : الضوء وأبعاد الكوb. (03الوحدة رقم . 1.2.3
مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتالمحتوى – المفاهيم

 البعاد الكونية عن− 
 طريق قراءة رسائل

الضوء
 حساب نصف قطر− 

الرض.
 سرعة الضوء− 

والمسافات الكونية.

تاريخ القياسات الولى للبعاد الكونية. 1
 قياس العالم "إيراطوستان" لنصف قطر. 2

الرض كمثال تطبيقي.
 بناء تمثيل للكون بواسطة دراسة وتحليل. 3

المعلومات التي يرسلها الضوء في الفضاء
 سرعة الضوء في الفراغ والمسافات. 4

الكونية، حركة الكواكب، الكسوف... 
  

 يعرف أن البعاد الكونية. 1
 تقدر من خلل ما يحمله
الضوء من معلومات إلينا.

توجيهات
 ترد الدراسة الضوئية في هذه الوحدة باعتبار الضttوء رسttالة تحمttل معلومttة دالttة، وتسttتثمر بتجربttة قيtاس نصttف قطttر

الرض.
مجال النساb والطاقة: الطاقة وتحولتها  .1.3

 سا أفواج)2 سا قسم كامل + 5 سا) = (7 : ما هي الطاقة؟ (01الوحدة رقم . 1.3.1
مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطات. 2المحتوى – المفاهيم

مفهوم الطاقة.− 
 مصادر الطاقة وأشكالها− 
 وحدات قياس الطاقة− 

(الجول- الحريرة)

 تصورات التلميذ  لمفهوم الطاقة، العالم. 1
والطاقة.

  أهم مصادر الطاقة (البترول، الغاز،. 2
الشمس...) واستعمالتها.

 أهم أشكال الطاقة: الطاقة الكامنة،. 3
الطاقة الحركية،...

 من النتاج إلى الستهلك: السلسلة. 4
الوظيفية.

 ** الرهانات المتعلقة بالتحكم في. 5
مصادر الطاقة وتحويلتها.

 يعرف أهم مصادر الطاقة. 1
واستعمالتها.

 يميز بين مختلف أشكال. 2
الطاقة.

 يعرف وحدات قياس. 3
الطاقة.
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 سا أفواج)6 سا قسم كامل + 3 سا) = (9 : السلسل الطاقو ة  (02الوحدة رقم . 1.3.2

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتالمحتوى – المفاهيم
تحويلت الطاقة.− 
 مفهوم السلسلة− 

الطاقوية.
 تحولت الطاقة− 

والمردود 

أمثلة عن سلسل طاقوية:. 1
تحويل الطاقة في الدراجة.▪ 
 من الطاقة الشمسية إلى الطاقة الميكانيكية▪ 

 مثال لعربة متحركة بالطاقة الشمسية أو نافورة
ماء تشتغل بالطاقة الشمسية.

 البحث عن ضياع الطاقة أثناء التحويل والنقل. 2
في سلسلة طاقوية، المردود.

الغذاء مصدر طاقة الكائن الحي...** . 3

 يتعرف على أهم أشكال. 1
 الطاقة وتحويلها في سلسلة

طاقوية.
 يميز بين عناصر السلسلة. 2

الطاقوية.
 يقدر قيمة مقدار الطاقة. 3

الضائعة أثناء النقل والتحويل.

 ** بحث  ؤطره الستاذ و تعرض إلى ما تسببه مختلف الطاقات (البترول، الغاز، النوو ة،..) عل??ى الطبيع??ة
من ;رر، وأهمية استبدالها بالطاقة الشمسية.

توجيهات
نتناول البعد الطاقي باعتباره يتحكم في حضارة هذا العصر ونمو المجتمعات وتأثيره على المحيط.– 
التعرض إلى مختلف أشكال الطاقة من كامنة إلى حركية أثناء دراسة السلسلة الوظيفية.– 
 ، ويتوجب عندئذ إيجاد مصادر أخرى21مختلف الطاقات (البترول، الغاز، الفحم،...) تستنفذ خلل القرن – 

بديلة (الشمسية، النووية،...).
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